
 

 

ŠESTÝ DÍL 
V šestém dílu JesusUnseen stručně popisujeme důležité věci, 

které se stanou, když člověk pozve Ježíše do svého života. 

 

Video 6.2 
Oběť Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. (1. list Janův 1,7) 
Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, 

že nám hříchy odpouští a očišťuje nás... (1. list Janův 1,7) 

To je nenahraditelný začátek. Ježíšova oběť a Jeho odpuštění jsou 

naprostým základem našeho přímého vztahu s Ním. Odpuštění 

získáváme na základě toho, co udělal Ježíš, tím, že Jemu 

samotnému prostě řekneme o svých špatných věcech, 

myšlenkách, činech - o čemkoli. 

Když tím doznáním přijmeme Ježíšovo odpuštění, stává se něco 

zvláštního: 

Těm, kteří Ježíše přijali, dal moc stát se Božími dětmi (Janovo 

evangelium 1,12) 

Pozváním Ježíše do svého života se stáváme Božími dětmi! 

 

Apoštol Jan to dále rozvíjí: 

Podívejte se, jakou lásku nám nebeský Otec dal - stali jsme se 
Božími dětmi. (1. list Janův 3:1) 

 

A Pavel k tomu přidává: 

Bůh nás ve své lásce předem určil, abychom rozhodnutím 

jeho dobroty byli skrze Ježíše přijati za syny - a chválili slávu 

jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 
(Efezským 1:5-6) 



 

Když jsme se přijetím Ježíše stali Božími dětmi, navazuje na to 

spousta dalších důležitých věcí. 

Dovol k tomu pár dalších důležitých citátů z Bible. 

 

V Ježíši jsme nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu 

nové! (2. list Korintským 5:17) 

 

Ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost 

ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné 
jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je 

v Ježíši, našem Pánu. (List Římanům 8:38-39) 

 

Apoštol Jan používá poetický obraz pastýře a oveček... 

(Ježíš říká:) Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 

a já jim dávám věčný život; nezahynou na věčnost a nikdo je 
nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade 

všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. 
(Janovo evangelium 10:27-29) 

 

Video 6.3 
Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho 

Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi... (Izajáš 59:2) 

 

Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 

(Židům 13:5) 

 

Ježíšova oběť nás očišťuje od každého hříchu.  

(1. list Janův 1,7) 
Jestliže doznáváme své hříchy, On je tak věrný a spravedlivý, 

že nám hříchy odpouští a očišťuje nás... (1. list Janův 1,9) 

 



 

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. 

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, 
kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 

připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.  
(1. Korintským 10:13) 

 

Video 6.4 
Naše pocity vyplývají hlavně z toho, kam zaměřujeme svoji mysl, 

s jakými lidmi se setkáváme, v jakém prostředí se pohybujeme, 

jakým vlivům se vystavujeme a tak. 

Ježíšovo Slovo mi dává vnitřní klid a současně mi ukazuje směr. 

 

Někdy mi pomáhá připomenout si svoje vlastní rozhodnutí nebo 

svoji vlastní zkušenost s Ježíšem. To hned vyvolá jiný pocit. 

 

Je dobré vzdávat Hospodinu díky a opěvovat tvé jméno, ó 

Nejvyšší, Hospodine, svým dílem mi působíš radost, jásám 
nad skutky tvých rukou. (Žalm 92,2 a 5) 

 


